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REFERAT
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru
fondator la constituirea Asociaţiei “ Timişoara Capitală Culturală Europeană”

Prin H.C.L. nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea demersurilor privind candidatura
Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.
Având în vedere că procesul de selecţie a unei capitale culturale începe cu 6 ani
înainte de eveniment, cu lansarea de către guvern a unei competiţii interne între oraşe, se
impune ca o necesitate începerea pregătirilor pentru participarea municipiului Timişoara la
această competiţie naţională. Acţiunile care vor avea loc în cadrul acestui eveniment
presupune realizarea unor activităţi de interes general la nivelul şi în interesul comunităţii
timişorene, activităţi culturale, artistice, sociale, instructiv-educative, sportive, arhitectonice
şi urbanistice de mare anvergură.
Întrucât la pregătirea, organizarea şi derularea acestor acţiuni de mare anvergură vor
participa instituţii şi organizaţii din diverse domenii de activitate, societăţi comerciale, artişti,
arhitecţi, cetăţeni ai municipiului Timişoara etc. se impune ca o necesitate înfiinţarea unei
asociaţii culturale care să unească toate entităţile timişorene care doresc să participe la acest
eveniment cultural.
În acest scop, la iniţiativa Teatrului Naţional din Timişoara, au început demersurile în
vederea înfiinţării unei asociaţii având ca scop principal pregătirea programului de
desfăşurare a evenimentului “ Timişoara Capitală Culturală Europeană”, coordonarea
acţiunilor din cadrul acestui eveniment, precum şi colectarea fondurilor necesare. Pentru ca
această asociaţie să poată funcţiona sunt necesare: existenţa unui sediu, a unui patrimoniu şi a
unei surse permanente şi sigure de finanţare.
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Patrimoniul iniţial se va constitui prin contribuţia de minim 100 lei a fiecărui membru
fondator, taxa de înscriere, precum şi din aportul în natură al acestora. Sursa permanentă de
finanţare este reprezentată de cotizaţia anuală de 100 lei/ membru.
Deoarece Primăria Municipiului Timişoara principalul iniţiator al acestui proiect şi
Având în vedere cele menţionate mai sus,
Propunem:
1. Aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la
constituirea Asociaţiei “ Timişoara Capitală Culturală Europeană ;
2. Aprobarea sediului Asociaţiei “ Timişoara Capitală Culturală Europeană , în
judeţul Timiş, localitatea Timişoara, Bd.C.D.Loga nr.1;
3. Alocarea în bugetul local a sumei de 100 lei reprezentând constituirea
patrimoniului iniţial la Asociaţiei „ Timişoara Capitală Culturală Europeană ”,
4. Aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Timişoara în cuantum de 100 lei .
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